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Hei!

Her kommer høringssvar fra samfunnsmedisinsk avdeling i kommunene Sørreisa, Dyrøy og Senja kommune:
 
Vi har lest rapporten med interesse. Våre kommuner har omtrent 20.000 innbyggere, og tilbudet som gis ved UNN
er viktig for våre innbyggere. Vi har et bredt samarbeid med UNN og spesialisthelsetjenesten på mange ulike
nivåer. Senja Kommune driver fødestue, dialyse og områdegeriatrisk tjeneste (OGT) for UNN. I tillegg har vi på
Finnsnes UNN‐drevne tjenester som røntgenavdeling inkl. CT. Samfunnsmedisinsk avdeling har også over år
samarbeidet tett med UNN om ulike prosjekter – bl.a. «trygg akuttmedisin», hvor vi har utarbeidet felles
retningslinjer for behandling og samarbeid ved sepsis, akutte brystsmerter og hjerneslag.
 
Vi har vært spesielt opptatt av hva en eventuell sammenslåing vil si for samhandlingen med UNN. Kapittel 6.11 i
rapporten beskriver utfordinger som kan oppstå ved samhandling mellom kommuner og sykehuset. Her vil
sykehuset få svært mange kommuner å forholde seg til, i et enormt geografisk område. De utfordringene som
nevnes er svært relevante. Vi er enige i at samhandlingen om enkeltpasienter fungerer godt. Når det gjelder
samhandling på systemnivå er det imidlertid mye større utfordringer. UNN oppleves i liten grad som én samlet
enhet. Svært mange aktører med ulik bakgrunn og perspektiv skal inkluderes i samhandlingsprosjekter, og ledelse
av slike prosjekter er svært krevende. Sett utenfra virker UNN på flere områder som tre ulike sykehus, og det er
ikke alltid de jobber «sammen». Vi er bekymret for at enda flere enheter vil gjøre samhandlingen enda
vanskeligere.
 
Vi mener at viktige samhandlingsprosjekter som f.eks. Trygg akuttmedisin ville vært nærmest umulig å få til om
sykehusorganisasjonen blir enda større, med enda flere aktører som skal høres og ha medbestemmelse. Vi tror
derfor det ville være stor risiko for at slike samhandlingsprosjekter ikke vil være gjennomførbare i praksis ved
sammenslått sykehus.
 
I tillegg vil KSU‐arbeid (samhandlingsprosjekter) med representasjon fra primærhelsetjenesten i både Finnmark
og Troms trolig gjøre slikt arbeid vanskeligere å få til.
 
Vi tror også at det vil være store utfordringer knyttet til Fastlegerådet om dette skal inkludere både Troms og
Finnmark. Representasjon er én ting, men også felles enighet i en landsdel med store avstander og ulike kulturer
vil være utfordrende.
 
I vår region er det 150 – 250 km til UNN. Derfor er også det prehospitale akuttmedisinske tilbudet av avgjørende
betydning ved akutte tilstander. Vi registrerer at prosjektgruppen er bekymret for redusert kompetanse og faglig
utvikling i sammenslåingsprosessen.
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